Welcome to Restaurant 95
Whoever has had the pleasure of visiting the culinary lands
of the East, is able to conclude that there are no strict
boundaries between the different cuisines of these countries.
With Restaurant 95 we try to present you the most amazing
delicacies there are to offer.
Ranging from different origins, we try to present a large
variation of dishes which are perfected to the last grain of salt.
With shareable-sized portions, we offer you a unique and social
experience at the edge of the Vondelpark in
Amsterdam.
With Cooking Regards
Team 95

Cold Drinks 2.95
Cola
Cola-Zero
Ice tea
Ice tea Green
Appelsap
Sprite
Fanta
Fanta Cassis
Biter lemon
Ginger Ale
Tonic
Chaudfontaine Blauw
Chaudfontaine Rood
Red Bull 4,95
Verse Jus 3,75
Mojito of The Day 5,95
Aqua Panna / Pellegrino 5,75
750 ml
Hot drinks
Espresso 2,20
Double Espresso 4,40
Cappuccino 2,50
Koffie 2,20
Café Latte 2,80
Latte Machiato 2,80
Biologische Thee 2.95
Pickwick Thee 2,20
Munt Thee 2,95
Warme Chocomel met Slagroom 3,95
Marokkaanse Munt Thee Potje 4,95

Starters
Cheese Mini Croquette 3,95
Kaaskroketjes met rucula geserveerd met honingmosterdmayonaise,3st.
Cheese Flames 4,95
Kaasvlammetjes geserveerd met zoete chilisaus, 5st.
Libanese Croquette 4,95
Vegetarische falafel kroketjes, geserveerd met huisgemaakte
romige saus, 3st.
Spicy Beef Croquette 5,95
Kroketjes met gestoofd pittig stoofvlees vulling, geserveerd met
honingmosterdsaus. 3st.
Thai Shrimp Croquette 5,95
Garnalenkroket met groene curry geserveerd met zoet
chilisaus, 3st.
Vietnamese Springroll 5,95
Zachte fris-gevulde rijstvelletjes met gegrilde kip en sla en zoet
frisse dressing.
Saté Jakarta 9,95
Houtskool gegrilde kipspiesjes gemarineerd in huisgemaakte
pindasaus, 3st.

"Our concept is to serve sushi for people who don't like raw fish,
all the fish used in our sushi-rolls are grilled or steamed."
Tapas Sushi
Spicy Ebi Tuna 13,95
Gefrituurde garnaal en gegrilde pittige tonijn topping.
Chicken Sushi 12,95
Kip, tonijn, gebakken ui,gemberkerrie mayonaise topping.
Tuna Melt 13,95
Gegrilde tonijn-kaas topping, gebakken ui, gefrituurde cheese
flames.
Teriyaki Salmon 13,95
Gegrilde zalm topping met zoete honing-teriyaki saus.
Chickensaté Sushi 13,95
Kip met een huisgemaakte sate topping.
Tuna Cream Cheese 13,95
Sushi rol met komkommer, creamcheese en tonijn.
Ebi Cucumber 10,95
Sushi met gefrituurde garnaal en komkommer.
Smoked Bacon Sushi 14,95
Sushirol met komkommer truffelmayo en gegrilde kalfsbacon
topping en binnen gefrituurde garnaal.
Spicy Crab Sushi 13,95
Witte krab met komkommer in een pittige mayonaise topping.
Spicy Mango Sushi 13,95
Gefrituurde garnaal en gegrilde mango tonijn topping.

Grande Tapas Pan.
Ayam Kuning 13,95
Houtskool gegrilde kip gewokt met groenten in gekruide
gember-limoen kokossaus.
Ayam Teriyaki 13,95
Houtskool gegrilde kip gewokt met groenten in teriyaki saus.
Ayam Bali Cashew 15,95
Houtskool gegrilde kip gewokt met groenten in zoet-pittige
Balinese sambal met cashewnoten.
Pasta Scampi 16,95
Pasta met kruidenroomsaus en garnalen.
Japanese Sumo 17,95
Japanse udon rijstnoedels gewokt in zoet pittige saus met
stukjes kip van de houtskool gril en groenten.
Miami Shrimp Salad 17,95
Warm-koude salade met groenten, verse kruiden en gewokte
garnalen in kokossaus.
Pasta Al Porto Bello 19,95
Pasta met tomatensaus en gegrilde tonijn steak.
Gamba’s Catalaña 22,95
Grote gamba’s gebakken in huisgemaakte kruidenboter met
groentes en rijst.
Udang Kuning 22,95
Grote gamba’s gewokt met groenten in gekruide en romige
kokossaus en rijst.
Udang Bali 22,95
Grote gamba’s gewokt met groenten in zoet-gekruide Balinese
sambal en rijst.

Grande Tapas Grill
BBQ Teriyaki Spare Ribs 17.95
6-rib van de grill gemarineerd in BBQ-Teriyakisaus geserveerd
met friet.
Meat'ing Chick ‘n 26,95
Black Angus "Adana en 1/2 gegrilde kip geserveerd met salade,
gegrilde maiskolf en friet.
Mr Chops 29,95
Gemarineerde lamskoteletjes 500 gram, geserveerd met salade
mais en friet en pittige ketjapsaus.
Steak Grill Ossenhaas 29,95
Ossenhaas steak Uruguay Graan gevoerd 200 gram,
geserveerd met mais, salade en friet.
T-Bone South Americano 33,95
500 Gram steak, Argentina graan gevoerd, geserveerd met
mais, salade en friet.
Mrs. Marry’s Lobster 38.95
Canadese kreeft uit St. Marry’s Bay van de grill met
kruidenboter, geserveerd met mais, salade, friet en
huisgemaakte romige kruidenboter saus
Chick ‘n & Steak 39.95
Ossenhaas steak Uruguay Graan gevoerd 200 gram, 1/2
gegrilde kip ketjap, geserveerd met mais, salade en friet.
Surf en Turf 2 personen 79.95
Twee Plateaus met een halve kreeft & 200 gram ossenhaas,
beide geserveerd met salade, mais, friet en huisgemaakte
romige kruidenboter saus.

Grilled Burgers
Classic Cheese Burger 15,95
Black Angus burger met grillsaus, cheddar, tomaat, augurk,
gekarameliseerde ui, sla en friet.
Chicken Burger 14,95
Kip burger met grillsaus, cheddar, tomaat, augurk, sla en friet.
Chicken Jakarta Burger 15,95
Kip burger met satésaus, cheddar, tomaten, augurk, sla,
krokante ui en friet.
Truffle Burger 16,95
Black Angus Burger met truffel mayonnaise, cheddar, tomaat,
Komkommers, sla en friet.
Jakarta Burger 16,95
Black Angus Burger met satésaus, cheddar, tomaten,
komkommers, sla, krokante ui en friet.
Tuna Steak Burger 17,95
Tonijn steak met Wasabi mayonaise, cheddar, tomaat,
komkommers, sla en friet.

Side Dishes
Steamed rice 1,95
Gestoomde witte rijst.
Panfried rice 2,95
Gebakken rijst.
Belgian Fries 2,95
Vlaamse friet.
Desserts
Lava Cake 9,95
Lava cakeje uit de oven gevuld met chocolade geserveerd met
vanille-cocos roomijs
Cheese Cake 6,95
Smeuïge cheesecake op basis van zoetfrisse bergamot.
Merengue 7,95
Romig fruit gebakje met geflambeerde merengue topping.
Petit Choco Bowl 12,95
Chocobowl gevuld met warme pure chocolade saus,
geserveerd met vanille-cocos roomijs.
Arabic Cake 7,95
Sticky cake op basis van dadels, geserveerd met warme
karamel saus.
Macaron Dessert 9,95
Caramel macaron met vanille-cocos roomijs, chocolade saus
en crumble.

